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ОРГКОМІТЕТ 

БОГОНІС Петро Леонтійович – кандидат педагогічних наук, професор, 
заслужений діяч мистецтв України, декан факультету музичного мистецтва, 

професор кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
 
ПІСТУНОВА Тетяна Василівна – доцент, заступник декана факультету 

музичного мистецтва, доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
 

СІНЕЛЬНІКОВА Валентина Володимирівна – кандидат історичних наук, 
доцент, заступник декана факультету музичного мистецтва, доцент кафедри 

музичного мистецтва КНУКіМ 
 

ДОРОФЄЄВА Вероніка Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, 
доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 

 
КРЕЧКО Наталія Михайлівна – заслужена артистка України, доцент, 

завідувач секції академічного хорового мистецтва, доцент кафедри 
музичного мистецтва КНУКіМ 
 

СКОПЦОВА Олена Михайлівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, 
завідувач секції народнопісенного та хорового мистецтва, доцент кафедри 

музичного мистецтва КНУКіМ 
 

АНДРІЙЧУК Петро Олександрович – заслужений працівник культури 
України, доцент, керівник секції народного інструментального виконавства, 

доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
 

РОМАНОВСЬКИЙ Володимир Іванович – керівник секції духові та ударні 
інструменти, старший викладач кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 

 
СЕКЦІЯ АКАДЕМІЧНОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА 

ОРГКОМІТЕТ 
Кречко Наталія Михайлівна – заслужена артистка України, доцент, 
завідувач секції академічного хорового мистецтва, художній керівник 

академічного хору «Anima», доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ  
 

Нарожна Надія Іванівна – заслужений працівник культури України, 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва 

КНУКіМ 
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СЕКЦІЯ НАРОДНОПІСЕННОГО ТА ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА 

ОРГКОМІТЕТ 
Скопцова Олена Михайлівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, 

художній керівник народного хору імені С. Павлюченка, доцент кафедри 
музичного мистецтва КНУКіМ 
Перцова Наталія Олександрівна – заслужений працівник культури 

України, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
 

СЕКЦІЯ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ 
ОРГКОМІТЕТ 

Сінельніков Іван Григорович – заслужений працівник культури України, 
доцент, художній керівник фольклорного ансамблю «Кралиця», доцент 

кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
Скаженик Маргарита Вікторівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, 

доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
 

СЕКЦІЯ БАНДУРИ ТА КОБЗАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА  
ОРГКОМІТЕТ 

Брояко Надія Богданівна – заслужений діяч мистецтв України, кандидат 

мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного мистецтва 
КНУКіМ 

Єсипок Володимир Миколайович – народний артист України, доцент, 
Голова Національної спілки кобзарів України, професор з/н кафедри 

музичного мистецтва КНУКіМ 
 

СЕКЦІЯ НАРОДНОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
ОРГКОМІТЕТ 

Андрійчук Петро Олександрович – заслужений працівник культури 
України, доцент, художній керівник оркестру народної та популярної музики, 

доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
Дідок Сергій Володимирович – заслужений діяч мистецтв України, 

професор з/н кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
 

СЕКЦІЯ АКАДЕМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

ОРГКОМІТЕТ 
Романовський Володимир Іванович – художній керівник керівник 

духового оркестру «Гармонія», старший викладач кафедри музичного 
мистецтва КНУКіМ  

Дорофєєва Вероніка Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, 
доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
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СЕКЦІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО 

МИСТЕЦТВА 
ОРГКОМІТЕТ 

Пістунова Тетяна Василівна – доцент, заступник декана факультету 
музичного мистецтва, доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
Постой Григорій Григорович – художній керівник оркестру Jazz Band, 

старший викладач кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
 

СЕКЦІЯ ВОКАЛЬНОГО ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО МИСТЕЦТВА 
ОРГКОМІТЕТ 

Попова Алла Борисівна – народна артистка України, професор, завідувач 
кафедрою музичного мистецтва ПЗВО «Київський університет культури», 

професор кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
Ковмір Наталія Вікторівна – асистент кафедри музичного мистецтва 

КНУКіМ 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

СЕКЦІЯ АКАДЕМІЧНОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА 

(23 квітня 2020р.) 
 

Головуючі:  
Кречко Наталія Михайлівна – Заслужена артистка України, доцент, 
художній керівник академічного хору «Anima», доцент кафедри музичного 

мистецтва КНУКіМ 
Нарожна Надія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений 

працівник культури України, доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
Секретар: Палига Світлана Вікторівна – завідуючий навчальною 

лабораторією кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
 

ТЕМАТИКА ВИСТУПІВ 
 

1. КРЕЧКО Наталія Михайлівна, заслужена артистка України, доцент, 
художній керівник академічного хору «Anima» КНУКіМ: «Вокальна школа 

Івана Паторжинського». 

2. НАРОЖНА Надія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
заслужений працівник культури України: «Концептуальні засади викладання 

лекційних фахових курсів в контексті дисципліни “Методика викладання 
фаху”». 

3. БЕЗВЕРХА Дар’я, студентка I курсу ОС «Магістр»: «Драматургічне 
значення хору в оперному жанрі. Етапи розвитку». Науковий керівник –

викладач Якобенчук Н.О. 

4. БЕРЕЗНЯК Ольга, студентка ІІ курсу: «Поняття «штрихової партитури» 

на прикладі хорів С. І. Танєєва». Науковий керівник – заслужена артистка 

України, доцент Кречко Н.М. 
 
5. БОНДАРЕНКО Андрій Ігорович, провідний концертмейстер: 

«Періодична нерівність у жанрах народної музики (на прикладі записів 
І. Фетісова)». 

6. БОЯР Олексій Сергійович, асистент: «Естетика хорової творчості 
Макса Регера». 

 
7. ГУТНІК Анастасія, студентка І курсу ОС «Магістр»: «Історичні умови 

виникнення національних вокальних шкіл України». Науковий керівник – 

заслужена артистка України, доцент Кречко Н.М. 
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8. ЗАКРАСНЯНА Жанна Миколаївна, викладач: «Аналіз методичних 

прийомів професора К. Радченко в процесі роботи з академічними 
співаками». 

9. КРАВЧУК Олександр, студент І курсу ОС «Магістр»: «Романтизм в 
українській вокальній музиці». Науковий керівник – заслужена артистка 
України, доцент Кречко Н.М. 

10.  КУСЛИВА Юлія, студентка І курсу ОС «Магістр»: «Жанрове розмаїття 
обробок народних пісень у творчості Михайла Кречка». Науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Нарожна Н.І. 

11.  ЛЕБІДЬ Юлія Сергіївна, кандидат мистецтвознавства, викладач: 

«Інноваційні технології у викладанні дисциплін музично-історичного циклу». 

12.  ЛИМАН Юлія, студентка ІІ курсу: «Творча постать видатного 

українського співака Б. Гмирі». Науковий керівник – заслужена артистка 
України, доцент Кречко Н.М. 

13.  ЛИСЕНКО Вікторія, студентка IV кусу: «Музично-стильові 
особливості сакральної творчості Максима Березовського на прикладі 

духовного концерту "Слава во Вишніх Богу"». Науковий керівник – кандидат 
мистецтвознавства, старший викладач Тилик І.В.  
 

14.  ЛИСЕНКО Владислав Віталійович, асистент: «Специфіка підготовки 
хорового колективу до міжнародних конкурсів».  

 
15.  МЕЛЬНИЧОК Роман, студент І курсу ОС «Магістр»: «Традиції та 

жанрово-стильові особливості репертуару тенора-вокаліста». Науковий 
керівник – заслужений артист України, доцент з/н Пащук С.М. 

 
16.  МОСКАЛЬЧУК Сергій Анатолійович, асистент: «Специфіка опери, як 

комплексного синкретичного жанру (на прикладі двох постановок опери 
Р. Вагнера «Тристан та Ізольда»)». 

 
17.  ОНИЩУК Світлана, студентка І курсу ОС «Магістр»: «М. Березовський 

– майстер великої композиції, перший представник українського 
класицизму». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Нарожна Н.І. 

18.  ОСТАПЕНКО Лариса Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент: 
«Українська духовна музика кінця ХІХ – поч. ХХ ст. у мистецтвознавчому 

дискурсі». 
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19.  РОМАНЕНКО Таміла, студентка І курсу ОС «Магістр»: «Основні 

жанрові вектори української духовної музики новітнього часу» . Науковий 
керівник – асистент Бояр О.С. 

20.  СЛІПЧЕНКО Оксана Сергіївна, провідний концертмейстер: «Динаміка 
у бароковій естетиці на прикладі вибраних арій Й.С. Баха».  

21.  ТИЛИК Ігор Володимирович, кандидат мистецтвознавства, старший 

викладач: «Творчість Артемія Веделя в контексті жанрово-стильових 
параметрів центрально-європейського музично-лексичного ареалу ХVIII 

століття». 

22.  ФОМІЧОВА Ольга Євгеніївна, заслужена артистка України, доцент з/н: 

«Дуальність жіночих образів в операх М.А. Римського-Корсакова». 

23.  ЧЕРЕПОВА Катерина, студентка ІІ курсу: «Метрополітен-опера. 

Історія, відомі виконавці». Науковий керівник – викладач Закрасняна Ж.М. 

24.  ШЕВЧЕНКО Анастасія, студентка І курсу ОС «Магістр»: «Творчий 

спадок А. Кальдара через призму стилістики епохи бароко». Науковий 
керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Остапенко Л.В. 

25.  ЯКОБЕНЧУК Назар Олександрович, викладач: «Музична стилістика 
опер Дж. Пучіні пізнього періоду творчості композитора». 

 

СЕКЦІЯ НАРОДНОПІСЕННОГО ТА ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА 
(23 квітня 2020р.) 

Головуючі:  
Скопцова Олена Михайлівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, 
художній керівник народного хору імені С. Павлюченка, доцент кафедри 

музичного мистецтва КНУКіМ 
Перцова Наталія Олександрівна – заслужений працівник культури 

України, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
Секретар: Крупа Юлія Олександрівна – аспірант ІІ-го року навчання, 

завідуючий навчальною лабораторією кафедри музичного мистецтва 
КНУКіМ 

ТЕМАТИКА ВИСТУПІВ: 
 

1. СКОПЦОВА Олена Михайлівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, 

художній керівник народного хору імені С. Павлюченка КНУКіМ: «Твори 
сучасних українських композиторів в репертуарі навчально-професійного 

хорового колективу». 

2. ПЕРЦОВА Наталія Олександрівна, заслужений працівник культури 

України, доцент: «Хорова творчість О.Білаша в контексті сучасної культури 
України». 
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3. БАДЬОРА Ганна, студентка І курсу: «Хорова спадщина Павла 

Чеснокова». Науковий керівник – заслужена артистка України, доцент з/н 
Гончарук О.М. 

4. БОРТА Юрій, студент І курсу: «Творчість Лео Нуччі як яскравий зразок 
італійської вокальної школи». Науковий керівник – заслужена артистка 
України, доцент з/н Гончарук О.М. 

5. ВЛАСОВА Світлана Анатоліївна, заслужена артистка України, доцент 
з/н: «Творча діяльність Р. Кириченко в контексті сценічної інтеграції 

народнопісенного виконавства». 

6. ГОНЧАРУК Олена Миколаївна, заслужена артистка України, доцент 

з/н: «Віра Любимова – яскравий представник українського оперного 
мистецтва». 

7. ГОРОБЕЦЬ Володимир Петрович, викладач: «Хорові обробки 
народних пісень в творчості Миколи Леонтовича». 

8. ДРІНЕВСЬКА Ванда Сергіївна, заслужена артистка України, доцент 
з/н: «Особливості професійної компетентності викладача народного вокалу у 

вищій школі». 

9. ДУБІНЧЕНКО Євгенія Андріївна, асистент: «Теоретичні аспекти 
аранжування музичних творів в контексті ансамблево-хорового 

виконавства». 

10. ЗРАЖЕВСЬКИЙ Юрій, студент ІІ курсу: «Творчість Лучано Паваротті в 

контексті світової вокальної культури». Науковий керівник – заслужена 
артистка України, доцент з/н Гончарук О.М.  

11. ІВАНОВ Владіслав, студент І курсу: «Розвиток творчих здібностей на 
заняттях з постановки голосу, як шлях формування особистості майбутнього 

хормейстера». Науковий керівник – заслужена артистка України, доцент з/н 
Гончарук О.М. 

12. КОГДЕНКО Юлія, студентка I курсу ОС «Магістр»: «Сучасний етап 
розвитку в обробці української народної пісні». Науковий керівник – 

кандидат мистецтвознавства, старший викладач Симеонова Ю.В. 

13. КРУПА Юлія Олександрівна, аспірантка ІІ-го року навчання: «Музичні 

колекціонери в системі становлення та розвитку авторської пісні Києва». 
Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Тормахова В.М. 

14. МИРОНЕНКО Артем, студент I курсу: «Веризм, як нова течія в жанрі 

опери наприкінці ХІХ століття». Науковий керівник – заслужена артистка 
України, доцент з/н Гончарук О.М. 
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15. МІЩЕНКО Зоряна, студентка I курсу ОС «Магістр»: «Аналіз творчості 

П. Чайковського («Шотландская баллада» на слова О. Толстого), в аспекті 
дуетного виконавства». Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, 

старший викладач Симеонова Ю.В. 

16. ОСАДКО Ірина, студентка ІІ курсу: «Значення вокалізу для розвитку 
вокально-технічних навичок вокаліста». Науковий керівник – заслужена 

артистка України, доцент з/н Гончарук О.М. 

17. ОСІПОВА Анастасія, студентка І курсу: «Хоровий спів як 

удосконалення музично-творчого розвитку молодших школярів». Науковий 
керівник – заслужена артистка України, доцент з/н Гончарук О.М. 

18. РЕГЕША Наталія Леонідівна, заслужений діяч мистецтв України, 
доцент: «Художньо-виконавські аспекти київської диригентської школи: до 

питання творчого методу диригента хору». 

19. СЛАСТЬОН Валентин Миколайович, старший викладач: «Військові 

ансамблі пісні і танцю. Специфіка репертуару для хорових колективів».  

20. СТАРИШ Станіслав, студент ІІ курсу: «Розвиток творчих здібностей 

учнів спеціалізованих шкіл мистецтв». Науковий керівник – заслужена 
артистка України, доцент з/н Гончарук О.М. 

21. СТАРОДУБ Володимир, студент I курсу ОС «Магістр»: «Роль 

італійського новатора Ф. Ламперті на формування української вокально-
педагогічної школи». Науковий керівник – заслужений діяч мистецтв 

України, доцент Регеша Н.Л. 

22. ХАРКЕВИЧ Андрій, студент I курсу ОС «Магістр»: «Розвиток 

народного хорового виконавства в суспільстві на сучасному етапі». Науковий 
керівник – заслужений діяч мистецтв України, доцент Регеша Н.Л. 

23. ШЕВЧЕНКО Вікторія Володимирівна, заслужений працівник культури 
України, доцент: «Діяльність музикознавця в сучасних умовах».  

24. ШНУРЕНКО Тетяна Валентинівна, асистент: «Опис колекції сорочок 
Народознавчого музею села Руда Сквирського району Київської області». 

25. ЩУПАК Віталій, студент ІІ курсу: «Проблематика інтеграції народного 
мелосу в контекст сучасної української поп-культури». Науковий керівник – 

заслужений діяч мистецтв України, доцент Регеша Н.Л. 

26. ЯГОВЕНКО Надія Володимирівна, заслужена артистка України, 
доцент з/н: «Історичні аспекти формування педагогічного репертуару». 
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СЕКЦІЯ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ  

(23 квітня 2020 р.) 
 

Головуючі:  
Сінельніков Іван Григорович – заслужений працівник культури України, 
доцент, художній керівник фольклорного ансамблю «Кралиця», доцент 

кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
Скаженик Маргарита Вікторівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, 

доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
Секретар: Овчаренко Святослав Вадимович – методист в/к факультету 

музичного мистецтва, асистент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
 

ТЕМАТИКА ВИСТУПІВ: 
 

1. СІНЕЛЬНІКОВ Іван Григорович, доцент, заслужений працівник 
культури України, художній керівник фольклорного ансамблю «Кралиця»: 

«Традиційний спів та його адаптація до соціокультурного міського 
середовища: трансформація, розвиток чи занепад традиції?» . 

2. ВИДРИЧ Олена Андріївна, асистент: «Весільна традиція села Велимче 

Ратнівського району Волинської області: музично-етнографічні матеріали з 
авторських експедиційних записів». 

3. ВІТРАНЮК Юлія, студентка ІІІ курсу: «Гурт "Zgarda" – пошуки 
сучасного звучання музичної традиції України». Науковий керівник – 

заслужений працівник культури України, доцент Сінельніков І.Г. 

4. ДІДЕНЧУК Ігор, студент ІІ курсу: «Сучасні українські етно-фольк-поп-

рок-формації: чому етно сьогодні стає популярним? (на прикладі гурту "Go -
A")». Науковий керівник – заслужений працівник культури України, доцент 

Сінельніков І.Г. 

5. ДУЖИК Віталій, студент І курсу, МАЗУРЕНКО Євгенія, студентка ІІ 

курсу: «Ено-хаос-гурт "ДахаБраха" – Лауреати Національної премії України 
імені Т. Шевченка за 2020-й рік». Науковий керівник – заслужений працівник 

культури України, доцент Сінельніков І.Г. 

6. МАЗУРЕНКО Євгенія, студентка ІІ курсу: «Традиції та пісні 
затопленого села Рудяків (Бориспільщина)». Науковий керівник – кандидат 

мистецтвознавства, доцент Скаженик М.В. 

7. КДИРОВА Інеш Осербаївна, заслужена артистка України, доцент: 

«Народна творчість етнічних німців Київщини». 
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8. КЕРДАН Катерина, студентка І курсу: «Коровайний обряд села 

Тростинка Васильківського району Київської області». Науковий керівник – 
кандидат мистецтвознавства, доцент Скаженик М.В. 

9. КУКЛІНА Інна Миколаївна, завідувач відділу народного мистецтва 
Національного музею архітектури та побуту України «Пирогово»: «Історія і 
сьогодення НМАПУ «Пирогово»: скансену – 50 років». 

10. ЛЕХ Назар студент ІІ курсу, КОНДРАТЮК Олександр, студент І 
курсу: «Методики навчання грі на сопілці дітей молодшого шкільного віку (з 

досвіду роботи у дитячих музично-фольклористичних колективах)». 
Науковий керівник – викладач Журавчак О.П.  

11. МАСЛЯК Божена, студентка ІV курсу: «Ігрові методики в практиці 
роботи з дитячим фольклорним колективом (за результатами переддипломної 

практики у Зразковому Театрі пісні "Ладоньки" Києво-Святошинського 
ЦТДЮ)». Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 

Сінельнікова В.В.   

12. МОВЧАНЮК Дарія, студентка ІІ курсу: «Пісні річного кола в традиції 

села Сьомаки Славутського району Хмельницької області». Науковий 
керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Скаженик М.В. 

13. ОВЧАРЕНКО Святослав, асистент: «Проблематика дослідження 

фольклору українців у контексті радянської історіографії». 

14. ПОРІЦЬКА Ольга Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент: 

«Міфологічний образ домашнього персонажа в українському фольклорі: 
минуле і сьогодення».  

15. СЕМЕНЮК Тетяна, студентка ІІІ курсу: «Обряди та пісні різдвяно-
новорічного періоду в селі Великий Скнит (Славутський район Хмельницької 

області)». Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент 
Скаженик М.В.  

16. СІНЕЛЬНІКОВ Володимир, студент ІV курсу: «Київ-етно-мюзик-фест 
"Віртуози фолку": історія, концепція, імена». Науковий керівник – кандидат 

історичних наук, доцент Сінельнікова В.В.   

17. СІНЕЛЬНІКОВА Валентина Володимирівна, кандидат історичних 

наук, доцент: «Спеціалізація "Музичний фольклор" в КНУКіМ: історія, 
сьогодення, здобутки». 

18. СКАЖЕНИК Маргарита Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, 

доцент: «Рудименти весняно-літньої обрядовості на Бориспільщині (за 
матеріалами експедицій 2000-х років)». 
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19. СТРЕЖАК Анна-Крістіна, студентка І курсу: «Весільні пісні села 

Обмачів Бахмацького району (Східна Чернігівщина)». Науковий керівник – 
кандидат мистецтвознавства, доцент Скаженик М.В. 

20. ТКАЧ Анна Андріївна, викладач: «Образ жінки та роль в українській 
традиційній культурі».  

21. ХАЧАТРЯН Елеонора, студентка І курсу: «Пісенні традиції сіл 

Гланишів і Гайшин Переяслав-Хмельницького району (експедиція 2019 
року)». Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент 

Скаженик М.В. 

22. ЦАПУН Раїса Володимирівна, доцент кафедри музичного фольклору, 

керівник студентського фольклорного ансамблю «Джерело», Рівненський 
державний гуманітарний університет: «Традиційне весілля с. Будичани 

Чуднівського району Житомирської області». 

23. ЧУХНО Тетяна, студентка ІV курсу: «Музичний фольклор 

Миколаївщини: стан традиції на початку ХХІ століття». Науковий керівник – 
кандидат мистецтвознавства, доцент Скаженик М.В.  

 
СЕКЦІЯ БАНДУРИ ТА КОБЗАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА  

(23 квітня 2020р.) 

Головуючі:  
Брояко Надія Богданівна – заслужений діяч мистецтв України, кандидат 

мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного мистецтва 
КНУКіМ 

Єсипок Володимир Миколайович – народний артист України, доцент, 
професор з/н кафедри музичного мистецтва КНУКіМ  

 
ТЕМАТИКА ВИСТУПІВ: 

 

1. БРОЯКО Надія Богданівна, кандидат мистецтвознавства, професор, 

заслужений діяч мистецтв України: «Особливості формування музичного 
мислення учня-інструменталіста». 

 
2. ВИЙТАЛЮК Марія, студентка І курсу ОС «Магістр»: «Мистецько-
культурологічна діяльність Миколи Досінчука-Чорного». Науковий керівник 

– кандидат мистецтвознавства, професор Брояко Н.Б. 

3. ВИЛОБКОВА Катерина, студентка І курсу ОС «Магістр»: «Концертний 

репертуар як компонент бандурного сценічного виконавства». Науковий 
керівник – заслужена артистка України, доцент Федорова Л.В.  
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4. ЄСИПОК Володимир Миколайович, народний артист України, доцент: 

«Кобзарознавча діяльність Опанаса Сластьона». 

5. ІВАНИШ Андрій Андрійович, заслужений артист України, доцент: 

«Особливості інструментування та аранжування для мішаної капели 
бандуристів». 

6. КУРАЧ Володимир Володимирович, заслужений діяч мистецтв 

України, доцент, професор з/н кафедри музичного мистецтва КНУКіМ: 
«Твори acappella в репертуарі студентської капели бандуристів». 

7. ФЕДУНІВ Олена, студентка І курсу ОС «Магістр»: «Ансамблеві форми 
сучасного бандурного виконавства». Науковий керівник – кандидат 

мистецтвознавства, професор Брояко Н.Б. 

8. ЧАБАНЕНКО Наталія Анатоліївна, провідний концертмейстер: 

«Формування професійної освіти педагога-музиканта під впливом 
інтерпретації в музичному виконавстві». 

9. ЯНИЦЬКИЙ Тарас Йосипович, заслужений артист України, доцент з/н: 
«Система перекладень та її теоретичні трактування». 

 

 
СЕКЦІЯ НАРОДНОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

(23 квітня 2020р.) 
Головуючі:  

Андрійчук Петро Олександрович – заслужений працівник культури 
України, доцент, художній керівник оркестру народної та популярної музики, 

доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
Дідок Сергій Володимирович – заслужений діяч мистецтв України, 

професор з/н кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
 

ТЕМАТИКА ВИСТУПІВ: 
 

1. АНДРІЙЧУК Петро Олександрович, заслужений працівник культури 
України, доцент, художній керівник оркестру народної та популярної музики 

КНУКіМ: «Форми трансформації музичного матеріалу в народно-
інструментальному академічному мистецтві». 

2. ДІДОК Сергій Володимирович, заслужений діяч мистецтв України, 

професор з/н: «Артуро Тосканіні – навіжений диктатор чи великий 
маестро?». 

3. БІЛІНЕЦЬ Тарас, студент IV курсу: «Різновиди етнодухових 
інструментів народів світу». Науковий керівник – викладач Журавчак О.П. 
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4. КОНОПАТІНА Каріна, студентка І курсу ОС «Магістр»: «Роль і місце 
троїстої музики в інструментальному мистецтві України». Науковий керівник 

– кандидат мистецтвознавства,доцент Тормахова В.М. 
 
5. ЛЕБІДЬ Катерина, студентка IV курсу: «Інструментування музичних 

творів засобами комп’ютерних технологій». Науковий керівник – заслужений 
діяч мистецтв України, професор з/н  Дідок С.В. 

6. ЛІГУС Валентин Олександрович, заслужений артист України, доцент 
з/н: «Проблеми та перспективи дистанційного навчання музичних дисциплін 

у вищій школі». 

7. ОСТАПЧУК Надія Миколаївна, концертмейстер: «Тенденції розвитку 

неофольклоризму в баянно-акордеонному мистецтві в Україні». 

8. ПАВЛОВА Вікторія Віталіївна, старший викладач: «Філософ-

композитор Жан Жак Руссо та його опера “Селянський чаклун“». 

9. СОЛОШЕНКО Євген, студент І курсу ОС «Магістр»: «Принципи 

аранжування народної танцювальної музики для інструментального 
ансамблю». Науковий керівник – заслужений діяч мистецтв України, 
професор з/н Дідок С.В. 

10. ШЕВЦОВ Руслан, студент IV курсу: «Й.С. Бах. Органна фантазія і фуга 
ля мінор у перекладенні для баяна: проблеми інтерпретації». Науковий 

керівник – заслужений артист України, доцент з/н Лігус О.В. 

11. ШЕРЕМЕТ Віта Василівна, старший викладач кафедри музичного 

мистецтва ВП «Миколаївська філія КНУКіМ»: «Регіональні особливості 
народного інструментального мистецтва». 

 
СЕКЦІЯ АКАДЕМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

МИСТЕЦТВА 
(23 квітня 2020р.) 

Головуючі:  
Романовський Володимир Іванович – старший викладач кафедри 

музичного мистецтва, художній керівник духового оркестру «Гармонія» 
КНУКіМ  
Дорофєєва Вероніка Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, 

доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
Секретар: Афанасьєва Елла Юріївна, провідний концертмейстер кафедри 

музичного мистецтва КНУКіМ 
 

ТЕМАТИКА ВИСТУПІВ: 
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1. РОМАНОВСЬКИЙ Володимир Іванович, старший викладач, художній 
керівник духового оркестру «Гармонія» : «Музика українських композиторів 

у репертуарі для духових оркестрів». 

2. ДОРОФЄЄВА Вероніка Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент: 
«Роль дисципліни «Rhythm» у структурно-логічній схемі підготовки 

музиканта-професіонала у ЄС». 

3. АФАНАСЬЄВА Елла Юріївна, провідний концертмейстер: 

«Особливості концертмейстерської майстерності у класі диригування та фаху 
спеціалізації “оркестрові духові та ударні інструменти”».  

4. ВАГАНОВ Терентій, студент IV курсу: «Едісон Денісов як представник 
авангардної музики». Науковий керівник – заслужений артист України, 

доцент з/н Заболотний П.О. 

5. ГАВРИЛОВА Анна, студентка IV курсу: «До питання про старовинні 

струнні інструменти: струни, на яких не грали». Науковий керівник – 
старший викладач Павлова В.В. 

6. ГОЛОВАТЮК Олександр, студент І курсу ОС «Магістр»: «Валторна у 
творчості Р.Штрауса, С.Рахманінова та П.Чайковського». Науковий керівник 
– старший викладач Романовський В.І.  

7. ЄФРЕМОВ Ілля, студент IV курсу: «Виховання та проблематика 
виконавської майстерності гри на духових інструментах учнів дитячої 

музичної школи (на прикладі ДМШ №20 м. Києва)». Науковий керівник – 
заслужений артист України, доцент з/н Заболотний П.О. 

8. КОЛОТЮК Дмитро, студент IV курсу: «Історичний розвиток родини 
труб». Науковий керівник – старший викладач Постой Г.Г.  

9. ЛЕВЧУК Яна Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 
кафедри індустрії моди КНУКіМ: «Соціокультурний концепт розвитку 

музичної субкультури». 

10. МАТВІЇВ Андрій, студент IV курсу: «Особливості роботи музиканта-

духовика над виконавською технікою». Науковий керівник – старший 
викладач Постой Г.Г.  

11. ПОЛІЩУК Анна Василівна, провідний концертмейстер: «Й. Брамс. 
Соната фа мінор для фортепіано як яскравий приклад романтичної сонатної 
форми».  

10. ПОНОМАРЬОВА Ольга, студентка І курсу ОС «Магістр»: «Концерти 
для двох скрипок Й.С. Баха і А. Вівальді – вершини світової музики». 
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Науковий керівник – заслужений працівник культури України, доцент 

Андрійчук П.О. 

12. ТИЩЕНКО Наталія Миколаївна, керівник дитячого музичного 

колективу: «Роль ансамблевого виконання в дитячих духових оркестрах (на 
прикладі Вишгородського міського дитячо-юнацького духового оркестру-
студії «Водограй»)». 

11. ХАРЧЕНКО Ганна, студентка IV курсу: «Особливості роботи скрипаля 
над внутрішнім ансамблем у симфонічному оркестрі». Науковий керівник – 

старший викладач Павлова В.В. 
 

12. ЦІОМАШКО Світлана, студентка IV курсу: «Palladio» Карла Дженкінса 
як приклад зв'язку мистецьких епох». Науковий керівник – заслужений 

працівник культури України, доцент Андрійчук П.О. 

13. ШУЛЯК Василь Григорович, керівник дитячих музичних колективів 

с. Музичі і с. Білогородка, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл.: 
«Дитячі духові оркестри на сучасному етапі розвитку (на прикладі діяльності 

творчих колективів Білогородської ДМШ)».  

14. ШУРАНДО Ірина, студентка IV курсу: «Порівняльні характеристики 
роботи професійного та аматорського камерних оркестрів на прикладі 

колективів “Київські солісти” та ансамблю Будинку вчених». Науковий 
керівник – заслужений працівник культури України, доцент Андрійчук П.О. 

 
СЕКЦІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО 

МИСТЕЦТВА 
(23 квітня 2020р.) 

Головуючі:  
Пістунова Тетяна Василівна – доцент, заступник декана факультету 

музичного мистецтва, доцент кафедри музичного мистецтва КНУКіМ  
Постой Григорій Григорович – художній керівник оркестру Jazz Band 

старший викладач кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
Секретар: Вачевський Назар Романович, викладач кафедри музичного 

мистецтва КНУКіМ 
 

ТЕМАТИКА ВИСТУПІВ: 

1. ПІСТУНОВА Тетяна Василівна, доцент, заступник декана ФММ: 
«Творчі проекції реалізації магістерської роботи на прикладі підготовки 

магістрів напряму «музичне мистецтво естради». 

2. ПОСТОЙ Григорій Григорович, старший викладач, художній керівник 

оркестру Jazz-Bаnd: «Jazz-Bаnd КНУКіМ в системі дуальної освіти». 
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3. ВАЧЕВСЬКИЙ Назар Романович, викладач: «Творчо-виконавська та 

педагогічна діяльність: реалії сучасної освіти». 

4. ЗАКУС Ігор Миронович, заслужений артист України, доцент з/н: 

«JAZZ-KOLO – сучасна музична платформа». 

5. КИСЕЛЬОВ Олексій, студент І курсу ОС «Магістр»: «Синтез звуків та 
панорамне оформлення в музиці XXI століття». Науковий керівник – 

кандидат мистецтвознавства Тормахова В.М. 

6. ЛЕСЮК Назар, студент IV курсу: «Тромбон у джазовому ансамблевому 

виконавстві». Науковий керівник – старший викладач Постой Г.Г. 

7. ОНИЩУК Олесь, студент І курсу ОС «Магістр»: «Саксофон в стилі 

smooth jazz». Науковий керівник – викладач Вачевський Н.О.  

8. САГІТОВ Олексій Тахірович, старший викладач: «Особливості гри 

Макаму на тромбоні». 

9. ТОРМАХОВА Вероніка Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, 

доцент: «Розвиток навичок імпровізування на уроках джазового 
сольфеджіо». 

10. ЧЕРКАШИН Кирило, студент IV курсу: «Арт-менеджмент у музичному 
виконавстві як вимога часу». Науковий керівник – доцент Пістунова Т.В. 

11. ШЕВЯКІН Владислав, студент І курсу ОС «Магістр»: «Особливості 

стильового напряму Mainstream». Науковий керівник – кандидат 
мистецтвознавства, доцент Тормахова В.М. 

12. ЮСЬКЕВИЧ Андрій, студент IV курсу: «Професійні компетентності 
виконавця на ударних інструментах». Науковий керівник – доцент Пістунова 

Т.В. 

 

СЕКЦІЯ ВОКАЛЬНОГО ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО МИСТЕЦТВА 
 (23 квітня 2020р.) 

Головуючі:  
Попова Алла Борисівна – народна артистка України, професор, завідуючий 

кафедрою музичного мистецтва ПЗВО «Київський університет культури», 
професор кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 

Ковмір Наталія Вікторівна – завідувач навчальної лабораторії, асистент 
кафедри музичного мистецтва КНУКіМ 
Секретар: Федосенко Каріна Миколаївна – асистент кафедри музичного 

мистецтва КНУКіМ 
 

ТЕМАТИКА ВИСТУПІВ: 
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1. ПОПОВА Алла Борисівна, народна артистка України, професор, 

завідувач кафедри музичного мистецтва ПЗВО «Київський університет 
культури»: «Специфіка вокальної манери Грегорі Портера».  

2. БУРЛАКА Анна Віталіївна, асистент: «Інтенсифікація процесу 
підготовки студентів естрадного вокалу до концертної діяльності».  

3. ВОЙЧЕНКО Ольга Миколаївна, заслужена артистка України, доцент, 

доцент кафедри музичного мистецтва ПЗВО «Київський університет 
культури»: «Специфіка сучасного естрадно-джазового виконавства на 

прикладі гурту «Moonchild». 

4. ГАЦЕНКО Галина Степанівна, заслужений працівник культури 

України, старший викладач кафедри музичного мистецтва ПЗВО «Київський 
університет культури»: «Медіа-технології у музичній культурі XXI століття». 

5. КОВАЛЕНКО Євген Володимирович, народний артист України, 
старший викладач кафедри музичного мистецтва ПЗВО «Київський 

університет культури»: «Світоглядні орієнтири напрямку нео-соул».  

6. Ковмір Наталія Вікторівна, асистент: «Сучасні методи розвитку 

вокальної майстерності». 

7. ОСТАПЕНКО Лілія Володимирівна, викладач кафедри музичного 
мистецтва ПЗВО «Київський університет культури»: «Засади формування 

пісенного репертуару». 

8. СІНЕНКО Оксана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри музичного мистецтва ПЗВО «Київський університет 
культури»: «Перформативність у музичній культурі сьогодення». 

9. СКОРОМНИЙ Віктор Петрович, народний артист України, професор 
кафедри музичного мистецтва ПЗВО «Київський університет культури»: 

«Tiny desk concerts як феномен сучасної музичної культури». 

10. СОБКО Олена Василівна, завідувач вокальним відділом, педагог-

методист вищої категорії Школи джазового та естрадного мистецтва: 
«Поняття регістрів в сучасній вокальній техніці».  

11. ТРИНЬКО Ольга Іванівна, народна артистка України, старший 
викладач кафедри музичного мистецтва ПЗВО «Київський університет 

культури»: «Earth, wind and fire»: специфіка виконавської манери». 

12. ФЕДОСЕНКО Каріна Миколаївна, асистент кафедри музичного 
мистецтва КНУКІМ: «Функціональний аналіз цінності музичного мистецтва 

естради».  
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13. ФУРДИЧКО Андрій Орестович заслужений артист України, доктор 

мистецтвознавства, доцент, старший викладач кафедри музичного мистецтва 
ПЗВО «Київський університет культури»: «Стильові виміри творчості Еріки 

Баду».  

14. ШПОРТЬКО Олексій Вікторович, заслужений артист України, 
старший викладач кафедри музичного мистецтва ПЗВО «Київський 

університет культури»: «Майкл Болтон: стилістика творчості». 

 

 


